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Özet 

Akdeniz iklimlerinin tipik bir özelliği olan yaz kuraklığı, Akdeniz havzasına bu yönde 

uyumsal özellikleri olan bitki türlerinin yerleşmesine neden olmuştur. Yaz kuraklığı ve 

havzaya erken dönem insan yerleşimi, bu bölgede yangın sıklığını artıran etmenler 

olduğundan Akdeniz havzasında bulunan bitki türleri yangına karşı da bazı uyumsal 

özellikler geliştirmiştir. Bu çalışmada, Akdeniz havzası bitkilerinin kuraklığa ve yangına 

karşı geliştirmiş oldukları uyumsal ya da önuyumsal özellikler, bu iki ekolojik etmen ve 

insan etkisi gözönüne alınarak irdelenmiştir. 
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Adaptations of plants to drought and fire in Mediterranean basin 

 

Abstract 

Summer drought, a typical property of Mediterranean climates, cause that plant 

species which have adaptations to drought could be established to Mediterranean basin. 

Since summer drought and early human settlement to the basin are factors increasing fire 

frequency in this region, Mediterranean plant species also evolved adaptations to survive 

fire. In this review, adaptations or pre-adaptations of Mediterranean basin plants evolved 

against drought and fire discussed with taking into consider these two ecological factors 

and also human effect. 
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Giriş 

Dünya üzerinde 30. ve 40. kuzey ve güney enlemleri arasında yer alan 

Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerin tipik ekosistemleri, Akdeniz tipi 

ekosistemler olarak tanımlanmıştır. Dünyada Akdeniz tipi ekosistemler, 

Kaliforniya ve Şili’nin Büyük Okyanusa bakan kıyılarında, Güney Afrika’nın Kap 

bölgesinde, Avustralya’nın batı ve güney kesimlerinde ve Akdeniz havzasında yer 

alır (1, 2).  

Bu ekosistemlerin konumlarının ortak özellikleri, hepsinin bağlı bulundukları 

kıtaların batı ya da güneybatı kısımlarında yer alıyor olmaları ve bu bölgelerin 

okyanuslarla bağlantılı olduğu yerlerde soğuk okyanus akıntılarının bulunmasıdır. 

Bu soğuk okyanus akıntıları, Akdeniz tipi ekosistemlerin bulunduğu bölgelerde 

yazın görülen kurak koşulların oluşumunu sağlamaktadır (2). Bunun sebebi, soğuk 

su akıntılarının bulunduğu bölgeler üzerindeki hava kütlelerinin, sıcak kara üzerine 

hareketlerinin bu hava kütlelerinin ısınmasına sebep olmasından dolayı az yağış 

bırakmalarıdır (3). 

Akdeniz ikliminin vejetasyon açısından en önemli özelliği, daima mevcut olan 

bir kurak devrenin bulunması ve bu devrede yüksek sıcaklıkla birlikte görülen çok 

az miktardaki yaz yağışıdır (4). Bu iklimdeki yaz kuraklığının süresi ve şiddeti 

ekolojik açıdan çok önemlidir ve bitkiler üzerinde son derece etkilidir (5). 

Bu bölgeler, yazın kurak olmalarına karşın, kışın yağışlıdır. Bu yağış rejimi, 

rüzgar kuşaklarının yıllık kayma hareketi sonucu bölgenin yazın subtropikal 

yüksek basınç alanlarının, kışın ise batı rüzgarları-siklonlar kuşağının etkisinde 

kalmasının sonucudur (3, 6). Akdeniz yağış rejiminin bir özelliği de, aylık ve yıllık 

yağış miktarlarında bir yıldan diğerine düzensizlikler görülmesidir (4, 7). 

Aslında Akdeniz yağış rejimi, genel olarak kıtaların batı kıyılarında gelişmiştir 

ve bu rejim kıyıdan kıta içlerine doğru gidildikçe zayıflamakta olup kıtaların 

doğusunda mevsim rüzgarlarının da etkisiyle tümden kaybolmaktadır. Akdeniz, 

Atlas okyanusu etkisinin kıtanın içlerine kadar sokulmasına izin verdiği için; 

yazları kurak, kışları yağışlı tipik Akdeniz yağış rejimi, Akdeniz çevresinde de 

gelişebilmiştir (3). Kaliforniya, Şili, Kap bölgesi ve güney Avustralya'da ise kıyıya 

paralel dağların bulunmasından dolayı bu yağış rejimi iç kısımlara kadar 

ulaşamamakta ve dar bir kıyı şeridiyle sınırlı kalmaktadır. 
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Akdeniz tipi ekosistemlerin tipik kurakçıl vejetasyonu farklı bölgelerde farklı 

adlarla anılmaktadır: Bu kurakçıl bitki kommüniteleri, Kaliforniya'da “chaparral”, 

Şili'de “mattoral”, Kap bölgesinde “fynbos”, batı Avustralya'da “kwongan”, 

Akdeniz havzasında ise “maki” olarak adlandırılmaktadır (2, 8).  

Akdeniz tipi ekosistemler arasında vejetasyon tipi bakımından bir benzerliğin 

olduğu, uzun süreden beri (Avrupalı kaşiflerin 17.-19. yüzyıllardaki 

seyahatlerinden beri) bilinmektedir (1, 8). Bu bölgelerdeki bitki kommünitelerinin, 

odunlu herdem yeşil kurakçıl çalılardan oluşması ve buralardaki floraların farklı 

evrimsel kökenlerden geldiği düşüncesi dolayısıyla, bu ekosistemlerin benzer iklim 

koşullarına uyum sağlayarak benzer bir vejetasyon fizyonomisine ulaştıkları, yani 

konvergent evrim geçirdikleri yaygın olarak kabul edilmiştir (9). Ancak, bu 

bölgeler arasında fizyonomide, tür zenginliğinde, yangına morfolojik uyumda, 

fenolojide, biyokütlede ve prodüktivitede belirgin farklılıklar olduğu belirtilerek, 

Akdeniz tipi ekosistemler arasındaki bu konvergensi görüşü bir 'mit' olarak 

değerlendirilmiş ve aslında bir benzerlik bulunduğu, ancak bunun oldukça az ya da 

yüzeysel olduğu vurgulanmıştır (8). Buna ek olarak, tohum çimlenme ekolojisi 

açısından Akdeniz havzasının diğer Akdeniz tipi ekosistemlerden farklılık 

gösterdiği ve bu konuda bir konvergensinin söz konusu olmadığı da belirtilmiştir 

(10). Gerçekten de, biyocoğrafik çalışmalar, Kaliforniya ve Akdeniz havzası 

civarında bulunan herdem yeşil kurakçıl vejetasyonun, aslında, Akdeniz iklimi 

oluşmadan çok önceki bir kurakçıl vejetasyonun kalıntıları olduğunu ortaya 

koymuştur (11). 

Akdeniz tipi ekosistemlerde, potansiyel yakıt birikim hızının, bozunma 

hızından daha fazla olması, yangının bu bölgelerde önemli bir etmen olarak 

karşımıza çıkmasını sağlamaktadır (12). Buna ek olarak, yaz kuraklığının (13) ve 

özellikle Akdeniz havzasında, insan yerleşiminin (14) ve kurutucu rüzgarların (15) 

etkileri de yangının bu bölgelerde ekolojik bir müdahale etmeni olmasını 

sağlamaktadır. 

Akdeniz havzası, 1.64 milyon yıl önce Akdeniz iklimi bu bölgede ortaya 

çıktığından beri, birçok insan türüne (sırasıyla Homo erectus, Homo sapiens 

neanderthalis ve Homo sapiens sapiens) ev sahipliği yapmıştır. Daha önce avcı-

toplayıcı bir yapı gösteren insan toplumları, yaklaşık 12.000 yıl önce değişik alet 
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teknolojilerinin gelişmeye başlamasıyla yerleşik bir tarım toplumuna geçmeye 

başlamışlardır (2). Anadolu ve Ortadoğu'daki birçok toplumda ise 7000 yıl önce 

tarım iyice ilerlemiş ve evcilleştirilen hayvan türlerinin sayısı da oldukça artmıştır 

(16). İnsanlar, o dönemlerden beri evcilleştirdikleri hayvanlara otlayacak alanlar ve 

yeni tarım alanları açmak amacıyla yangını kullanmışlardır (2, 17-19). 

Günümüzde, Akdeniz havzasında bulunan ekosistemler üzerine insan etkisi, 

eskisinden daha yoğun olarak devam etmektedir. İnsanoğlu artık, turizm alanı açma 

amaçlı ya da terör kaynaklı yangınlar da çıkarmaktadır. Ayrıca büyük ölçüde 

insanın endüstriyel faaliyetlerinin neden olduğu küresel iklim değişikliği de yangın 

sıklığını artıran etmenlerden biridir (14). Akdeniz havzasında meydana gelen 

yangınların çok küçük bir yüzdesi doğal yangınlar olup çoğunluğu insanın kasıt ya 

da ihmalinden kaynaklanmaktadır (1, 14, 17, 20). 

İnsanoğlu, Akdeniz havzasındaki faaliyetlerinin bir sonucu olarak artan 

yangın sıklığı karşısında, bu yangınları önlemeye yönelik çalışmalar yapmak 

zorunda kalmıştır. Ancak, daha önceki yıllarda çoğunlukla yalnızca yangını 

söndürmeye ve önlemeye yönelik çalışmalar uygulanmakla birlikte, yangının doğal 

bir bileşen olduğu bu bölgelerde salt yangın önleme çalışmalarının, aslında 

ekosisteme zararlı bir faaliyet olduğu anlaşılmıştır (21). Salt yangınla mücadele 

anlayışı, ekosistemde yangının rolünü gözardı etmektedir ve Akdeniz havzasındaki 

ülkelerde olduğu gibi sık yangına maruz kalan alanlarda, kontrollü yangınlar da iyi 

bir yönetim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır (12). Yakın zamanlarda yangın, 

ekosistemlerin yönetiminde bir araç olarak kullanılmakta ve artık birçok bölgede 

yangın yönetimi anlayışına geçilmeye başlanmaktadır (22). 

 

Akdeniz havzasında bitkilerin kuraklığa uyumları 

Akdeniz havzasında bulunan herdem yeşil kurakçıl bitkiler, tüm Avrasya'daki 

diğer herdem yeşil kurakçıllar gibi geç Eosende güney Avrasya'nın “Tethyan” 

bölgesi (Tetis denizi civarı) boyunca genişleyen kurak iklime uyum sağlamış eski 

defne ormanlarında bulunan bitkilerden köken almıştır (11). Bugün Akdeniz 

havzasında bulunan Akdeniz iklimi ise Pleistosen’deki erken buzullaşmalardan 

hemen sonra ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Akdeniz havzasında bulunan kurakçıl 

vejetasyon, Akdeniz ikliminden daha eskidir (11). Pleistosen’deki buzularası 
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dönemlerde, Anadolu'nun büyük bir kısmının subtropikal bir iklimin etkisi altına 

girmesiyle bazı Akdeniz elementleri Kuzey Anadolu'ya göç edebilmiş olup bugün 

bu türler uygun habitatlarda relikt olarak yaşamaktadır (18). 

Akdeniz havzasında bulunan kurakçıl bitkilerin çoğunun karakteristik bir 

özelliği, yıl boyunca yapraklarını dökmeyip yeşil olarak kalmalarıdır. Aslında bu 

ilk bakışta tam olarak kuraklığa bir uyum olarak düşünülmeyebilir. Ancak Akdeniz 

yağış rejimindeki değişkenlikten (4) dolayı ne zaman kuraklığın geleceği ya da ne 

zaman yağışın olacağı kestirilememektedir. Bu nedenle su kaybından korunma 

açısından belli bir çevresel uyarıya dayanarak yaprak dökme Akdeniz ikliminin 

bulunduğu bölgelerde uyumsal değildir (9).  

Herdem yeşillik, yağıştaki öngörülememe sorununu çözmekte ve ayrıca 

bitkiler yapraklarını dökmeyip her mevsim yeşil kalarak tüm yıl boyunca üretim 

sağlamaktadır. Bu sayede de rekabet açısından bir avantaj elde etmektedirler (9). 

Dolayısıyla herdem yeşillik, aynı zamanda azot ve fosfor ulaşılabilirliği düşük olan 

Akdeniz tipi ekosistemlere bir uyumdur (13, 23). 

Herdem yeşillik, bir yandan yağışın zamanlamasındaki değişkenlik sorununu 

çözerken diğer yandan kurak dönem geldiğinde bitkilerin aşırı buharlaşmadan 

dolayı su stresine girmesi sorununu yaratmaktadır. Ancak Akdeniz havzasında 

bulunan kurakçıl vejetasyondaki birçok bitki türü, Akdeniz ikliminin vejetasyon 

açısından en önemli özelliği olan şiddetli yaz kuraklığından kaynaklanabilecek su 

kaybını önleyebilecek ya da suya daha kolay ulaşmayı sağlayabilecek uyumsal 

özelliklere sahiptir. Derin kök sisteminin ve fidelerde hızlı kök gelişiminin 

bulunması, yaprakların indirgenmesi (yaprak yüzeyinin küçültülmesi ve 

yaprakların diken şeklinde olması), koruyucu dış örtüye (koruyucu tüylere, 

kalınlaşmış kutikulaya ve kitinleşmiş epidermise) sahip olma bu özelliklerden 

bazılarıdır. Çizelge 1'de bu uyumsal özellikler ve bunlara örnek olarak bazı bitki 

türleri verilmiştir. 
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Çizelge 1. Akdeniz havzasında bulunan bitkilerin kuraklığa karşı geliştirmiş 

oldukları bazı özellikler. 

Uyumsal Özellik Örnek Kaynak 

Derin kök sistemi Çoğu türde (9) 

Fidelerde hızlı kök gelişimi Pinus brutia 

Pinus halepensis 

(24, 25) 

Yaprak yüzeyini küçültme Erica manupuliflora 

Pinus brutia 

(5, 9) 

Yaprakların kaybolması ya da diken şeklinde olması Calicotome villosa 

Genista acanthoclada 

Spartium junceum 

(5) 

Koruyucu tüylerle kaplı olma Cistus spp. 

Lavandula stoechas 

(5) 

Kalınlaşmış kütikula Arbutus unedo 

Cercis siliquastrum 

Laurus nobilis 

Olea europea 

Phillyrea latifolia 

Pistacia lentiscus 

(1, 9) 

Kitinleşmiş epidermis Myrtus communis 

Pistacia lentiscus 

Pistacia terebinthus 

Phillyrea latifolia 

Quercus infectoria 

Rhamnus punctatus 

(1, 5) 

Stomaların kontrolü Çoğu türde (9) 

Güneş ışınlarının gelişine göre yapraklarını paralel hale 

getirme 

Cercis siliquastrum (5) 

Özel su tutucu gövdeye ya da organlara sahip olma Euphorbia tirucalli (5) 
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Akdeniz havzasında bitkilerin yangına uyumları 

Akdeniz ikliminin tipik bir özelliği olan şiddetli yaz kuraklığı, Akdeniz 

havzasında yangın sıklığını artıran önemli bir etmendir (13). Yüksek sıcaklık ve 

düşük miktarda yağışla birlikte düşük nem koşullarının bulunması, ormanda 

bulunan yanıcı maddeleri yangına karşı daha duyarlı hale getirmekte ve yangın 

çıkma olasılığını artırmaktadır (26). 

Yangın, Akdeniz havzası vejetasyonunu şekillendiren ekolojik bir etmen 

olduğundan bu bölgede bulunan bitki türlerinin evriminde önemli bir role sahiptir 

(27). Bilindiği gibi, doğal seçme tüm bilinen uyumları açıklayabilir (28). 

Dolayısıyla Akdeniz havzasında bitkilerde bulunan uyumsal özelliklerin uzun yıllar 

süren bir doğal seçilim sürecinin bir sonucu olduğu söylenebilir (15). Sık yinelenen 

yangınlar, Akdeniz havzasında bulunan bitki türleri üzerinde bir seçme baskısı 

oluşturarak bu bitkilerin yangına karşı bazı uyumsal özellikler evrimleştirmesini 

sağlamıştır. 

 

Dayanıklı kabuk oluşturma 

Akdeniz havzasında bulunan bitkilerin yangından en azından yüzey 

yangınlarından canlı olarak kurtulabilmesinin yolu, önemli dokularını koruyarak bu 

dokuların letal sıcaklığa kadar ısınmalarını önlemektir (20). 

Quercus suber türünde yüzey yangınlarında dayanıklı kabuk bulunması (19) 

buna bir örnek olarak verilebilir. Q. suber, sahip olduğu gövde yumruları sayesinde 

yangından sonra yeniden filizlenebilmekte ve Akdeniz havzasında yerüstü 

filizlenme kapasitesi olan tek türdür (29). Bilindiği gibi türler, yalıtıcı kabuk 

yoluyla kambiyumu ve meristematik hücrelerini yüksek ısıdan koruyabilmektedir 

(20). Yangından sonra Q. suber'deki mortalitenin, oldukça düşük olduğu ve sahip 

olduğu kabuk kalınlığı ile türün yangından sonra kendini yenileyebilmesi arasında 

pozitif bir ilişki olduğu gösterilmiştir (29). 

Pinus brutia’nın (30) ve P. canariensis’in (31) sahip olduğu kalın kabuk da, 

yüzey yangınlarına karşı geliştirilmiş uyumsal bir özellik olarak değerlendirilebilir. 

 

 



 OT 11, 1, 119-132 
 
 
 

 

Yeniden filizlenme 

Akdeniz havzasında ve diğer Akdeniz tipi ekosistemlerde bulunan birçok bitki 

türü, yangından sonra toprak altı vejetatif organlarından filizlenme yoluyla rejenere 

olabilme yeteneğine sahiptir (9, 23, 25, 32). 

Toprağın 5 cm'den daha derin kısmında bulunan bitki dokuları, önemli bir 

sıcaklık artışına nadiren maruz kalırlar. Bu sayede yangından sonra yeniden 

filizlenme yeteneğine sahip olan bitkiler, yerüstü vejetatif parçalarını kurban 

ederek toprak altı gövdelerini ve meristematik hücrelerini yalıtıcı toprak yoluyla 

korurlar (20). Ancak yeniden filizlenme bitkiler arasında çok yaygın bir özelliktir 

(33) ve muhtemelen yangından canlı bir şekilde kurtulmaya önuyumdur (34, 35). 

Yangından sonra yeniden filizlenme yoluyla rejenere olan bitkilerin fideleri, 

yangın sonrasında alana başarılı bir şekilde yerleşemezler ve populasyonlarının 

artması ve fidelerinin alana yerleşmeleri ancak yangının yokluğunda, uygun nem 

ve sıcaklık koşullarında gerçekleşir (33, 36). Bunun sebebi, bu bitkilerin 

tohumlarının yüksek ısıya dayanıklı olmamasından dolayı toprakta ancak geçici bir 

tohum bankası oluşturabilmeleridir (33). 

 

Yangınla uyarılan çimlenme 

Tohum dormansisi ve yangından sonra yoğun miktarda çimlenme, özellikle 

Akdeniz ikliminin bulunduğu bölgelerdeki çoğu çalı türünün karakteristik bir 

özelliğidir (23). 

Sıcaklıkla uyarılan çimlenmeye sahip türlerde dormansi, su ve gazların 

alışverişini engelleyen tohum kabuğu tarafından sağlanır. Sıcaklık şoku, bu sert dış 

örtüyü çatlatır ya da eritir ve suyun geçişine izin verir (23, 33). Deneysel olarak 

tohumları sıcaklık şokuna maruz bırakılan birçok türde bu mekanizmanın işlediği, 

eşzamanlı olarak yapılan tohum yüzeyinin mekanik olarak parçalanması 

deneyleriyle de kanıtlanmıştır (37, 38). Sıcaklıkla uyarılan çimlenme, Akdeniz 

havzasında bulunan birçok bitki türü için karakteristiktir (10, 39, 40). 

Yangınla uyarılan çimlenme, yüksek sıcaklıkla uyarılma mekanizması dışında, 

yanmış odunun ortamda bulunmasıyla (41, 42) ve duman yoluyla (43, 44) kimyasal 

olarak da gerçekleşir. Akdeniz havzası dışındaki Akdeniz tipi ekosistemlerde 
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yapılan deneysel çalışmalarda, bitki kütlesinin yanması sırasında ortaya çıkan 

kimyasalların birçok türde tohum dormansisini kırıp çimlenmeyi uyardığı 

gösterilmiştir (33, 45). Ancak bunun fizyolojik mekanizması henüz tam olarak 

açığa kavuşmamıştır (46).  

Akdeniz havzasında ise yanmış odunun çimlenmeye etkisi ile ilgili olarak tek 

bir çalışma yapılmış ve bu çalışmada incelenen 22 türden sadece birinin 

(Lavandula stoechas) yanmış odunun mevcudiyetiyle çimlenmesinin uyarıldığı 

bulunmuştur (10). Akdeniz havzasında dumanın çimlenmeye etkisi ile ilgili olarak 

ise henüz bir çalışma yapılmamıştır. 

Yangın sonrası tohum çimlenmesinin kontrolüne külün etkisi de 

araştırılmıştır. Akdeniz havzasında yapılan çalışmalarda, kül tabakasının birçok 

bitki türünün çimlenmesini inhibe ettiği ortaya konmuştur (47-50). Ancak, 

yalnızca, daha önce yangın sonrası çimlenmesini düzenleyen etmenlerin 

bilinmediği (33) Rhus coriaria türünde, çimlenmenin yalnızca külün bulunduğu 

yerlerle sınırlanmış olduğu da gösterilmiştir (51). 

Bazı türlerde, yangından sonra yoğun bitki örtüşünün ortadan kalkmasıyla 

yere ulaşan ışığın kalitesinde ortaya çıkan değişimin de tohum çimlenmesini 

indüklediği belirtilmiştir (52, 53). Ancak Akdeniz havzasında sıcaklık şokuyla 

çimlenmenin uyarıldığı türlerde, ışık kalitesinin çimlenme üzerine herhangi bir 

etkisi görülmemiştir (10, 54). 

Birçok farklı mekanizma ile gerçekleşmesine karşın, yangınla uyarılan 

çimlenmeye ışığın etkisi hariç Akdeniz tipi ekosistemler dışında örnek bulmak 

zordur (23). 

 

Tohum tutma ve yangınla uyarılan tohum salınımı 

Tohumlar, dormant bir halde ve çoğunlukla dehidrate olmuş hücreleri içerir ve 

bu özellikleri sayesinde yüksek sıcaklıklara bir miktar direnç gösterebilir. Ancak 

tohumların yangına dayanabilmeleri için mutlaka doğrudan sıcaklıktan korunmaları 

gerekmektedir. Bu ise iki yolla gerçekleşebilir: toprağa gömülmüş olarak bulunma 

ya da bitkinin taç kısmındaki meyveler içinde saklanma (20).  
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Tohum tutma (“serotiny” ya da “bradyspory”), Akdeniz tipi ekosistemlerde 

yangına karşı geliştirilmiş bir başka uyumsal özelliktir. Tohum tutma, bir yangın 

meydana gelene kadar tohumların ağacın taç kısmında saklanması olup (7, 23) 

genel olarak bir ağaçta bir yıldan fazla süre boyunca kalan meyve ve kozalakları 

ifade eder. 

Akdeniz tipi ekosistemlerin çoğunda tohum tutan türlerle karşılaşılmakta 

ancak Akdeniz havzasında bu özellik sadece bazı çamlarda örneğin Pinus 

halepensis ve P. brutia’da bulunmaktadır (7). Akdeniz çamlarının taç kısmındaki 

bu tohum bankası, yangına karşı kozalaklar içinde korunmuş ve çimlenebilir bir 

halde uzun yıllar kalabilmektedir (30, 55-61). Kozalak pulları arasında bulunan 

reçine, bu pulları birbirlerine yapıştırarak sıkı bir yapı oluşturmaktadır. Yangın 

sıcaklığının etkisiyle de bu reçine erimekte ve yangından sonra kısa bir sürede nem 

kaybının etkisiyle kozalaklar açılarak tohumlar rüzgarla çevreye dağılmaktadır (59, 

62). 

Yangının olmadığı zamanlarda tüm kozalakların kapalı kalması, uyumluluk 

değerini düşürecektir. Çünkü bu dönemlerde ortaya çıkabilecek alana yerleşim 

fırsatları kaçırılabilir. Bundan dolayı tohum tutma seviyesi türler arasında ve türler 

içinde değişkenlik gösterir (23). Akdeniz havzasında yapılan çalışmalar, Akdeniz 

çamlarında aynı yılın kozalaklarının bir kısmının açıldığı bir kısmının ise kapalı 

olarak kaldığı gösterilmiştir (55). Tohum tutan çamlarda, polimorfik bir özellik 

gösteren tohum tutma, yangın rejimindeki değişikliğe göre birkaç nesil sonunda 

değiştirilebilen basit bir genetik kontrol altındadır (63).  

Tohum tutma özelliğine sahip olan Akdeniz çamlarının tohumları, yangın 

sıcaklığına karşı dayanıksız olup (58, 64, 65) ancak kozalakların içinde 

bulunduklarında yangın sıcaklığında canlı olarak kalabilmektedirler (66). Ayrıca 

yangından sonra tohumla rejenere olan diğer türlerin aksine, tohum tutan Akdeniz 

çamlarında yangın sıcaklığının çimlenmenin uyarılmasına bir etkisi yoktur (66). 

 

Yangınla uyarılan çiçeklenme 

Çoğu çalılıktaki türlerde çiçeklenme yangından sonra artar (13). Örneğin 

Iridaceae, Amarryllidaceae, Liliaceae ve Orchidaceae familyalarına ait birçok 

geofit türünde yangından sonra ilk yılda yoğun bir çiçeklenme görülür (19). Bu 
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durum sıcaklığın ya da yaprak kaybının floral gelişmeyi uyarması, yangından sonra 

artan üretim hızı ya da çiçeklenmeyi sağlayan kaynaklara ulaşabilirliğin artması ile 

ilgili olarak ortaya çıkar (13). 

Ayrıca, Güney Afrika “fynbos”unda bulunan ve yangından sonra çiçeklenen 

bir geofit türünün (Cyrtanthus ventricocus) çiçeklenmesinin dumanla uyarıldığını 

belirtilmiştir (67). Ancak aynı çalışmada, daha önce ileri sürüldüğü gibi dumanın 

bileşiminde yer alan etilen gazının bu çiçeklenmeye bir etkisi olmadığı tespit 

edilmiş ve bu konuda daha kapsamlı araştırmalara gereksinim olduğu da 

belirtilmiştir (67). 

 

Kolay tutuşabilirlik 

Mutch hipotezine göre yangına bağımlı bitki kommüniteleri, yangına bağımlı 

olmayanlara göre yanmaya daha hazır durumdadır. Çünkü doğal seçme, onları daha 

kolay tutuşabilir yapan özellikler lehine işleyecektir (68). Bu hipotez, 'yangına sık 

maruz kalan bölgelerde bulunan bitkiler yangın sonrası üremeye yönelik uyumsal 

özelliklere sahiplerse, tutuşabilirlik de doğal seçme tarafından destekleniyor 

olmalıdır' şeklindeki çıkarsamaya dayanmaktadır (68). Ancak tutuşabilirliği 

sağlayan özellikler çoğunlukla seçilim açısından nötrdür (69) ve kolay 

tutuşabilirlik, yangınla ilgili olmayan bir seçilime karşı da ortaya çıkmış olabilir 

(23). Örneğin Mutch hipotezini savunanların kullandığı bir özellik olan 'çam 

ibrelerinin dekompozisyon özelliği'nin, (30) muhtemelen tutuşabilirliği artıracak 

bir seçilimle ilgisi yoktur (69). 

Kolay tutuşabilirliği sağlayan en önemli maddeler, bitkiler tarafından 

oluşturulan yanıcı sekonder kimyasallardır. Bu sekonder kimyasalların çoğu çalı 

türünde bulunuşunun sebebi herbivorlara karşı savunmadaki rolleri ya da alelopati 

de olabilir (23). Bu hipotezin kabul edilebilir olması için şu üç koşulun bir arada 

olması gerekmektedir (69): kolay tutuşabilirliğin genetik olarak belirlenen bir 

karakter olması, tutuşabilir olmamanın bitkilere herhangi bir avantaj sağlamaması 

ve bu karakterin seçiliminin mekanizmasının gösterilebilmesi. 

Yangında hızlı ve yavaş bir şekilde yanan bitkilerin, yangına sık maruz kalan 

ve yangına maruz kalmayan alanlarda karşılaştırmalı olarak araştırılması, belki bu 

hipotezi sınamaya yardım edebilecektir. Ancak bu bakımdan bile bitkiler arasında 
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bir varyasyon vardır. Örneğin hepsi yangına sık maruz kalan bir bölge olan 

Akdeniz havzasında hatta çoğunlukla aynı kommünite içinde yer almalarına karşın 

Sarcopoterium spinosum, Pistacia terebinthus ve Ptilostemon chamaepeuce gibi 

türler hızlı yanan; Spartium junceum, Cupressus sempervirens ve Capparis spinosa 

gibi türler ise yavaş yanan türlerdir (19). 

Kolay tutuşabilirlik özelliği konusunda net bir yargıya ulaşılabilmesi için daha 

kapsamlı araştırmalara gereksinim vardır. 

 

Erken yaşlarda üremeye başlama 

Yangından sonra tohumla yenilenen bitki türlerinin, yeniden filizlenenlere 

göre dezavantajları üreme dönemlerine erişemeden çıkabilecek yeni bir yangın 

sonrasında alandan yerel olarak ortadan kalkma olasılıklarının bulunmasıdır. Bu 

nedenle tohumla yenilenen bitki türleri, üreme faaliyetlerine oldukça erken 

yaşlarda başlar ve bu sayede olası bir erken yangının populasyonlarını ortadan 

kaldırma riskini de azaltırlar. 

Pinus brutia’da 4. yaştan itibaren (56, 70), P. halepensis’te ise 5. yaştan 

itibaren (60) olgun kozalaklar görülmeye başlanır ve bu değerler, maksimum ömür 

uzunlukları 150 yıl civarında olan (63) bu çam türleri için oldukça erken yaşlardır. 

Sık yangın rejimleri altında evrimleşmeyen Pinus nigra ve P. syslvestris gibi çam 

türlerinin daha geç yaşlarda çiçeklenme evresine ulaşıyor olmaları, erken yaşlarda 

üremeye başlamanın yangına karşı geliştiğinin de bir göstergesidir (61). 

Erken evrelerde üremeye başlama özelliğine, Akdeniz çamlarından başka 

yangından sonra tohumla yenilenen Cistus türlerinde de rastlanır. Ömür uzunlukları 

en fazla 15-20 yıl olabilen (37, 54) Cistus türleri yangından sonra 2. ya da 3. 

yıllarda çiçeklenerek üreme faaliyetlerine başlar (54, 71-74). Yangına bağımlı 

Pinus türlerine benzer şekilde Cistus türleri de üreme yaşına ulaşmadan ortaya 

çıkabilecek bir yangına karşı kendi populasyonlarının devamlılığını garantiye alır 

(14). 
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Sonuç 

Akdeniz kurakçıl vejetasyonunun kökenleri, Akdeniz ikliminden daha 

öncelere dayansa da havzaya erken dönemde insan yerleşiminin etkisi de göz 

önüne alındığında Akdeniz havzası vejetasyonunun evrimsel süreç içerisinde 

bitkilerin yaz kuraklığı, otlatma ve yangının etkisine karşı geliştirdikleri uyumsal 

mekanizmalarla şekillendiği söylenebilir. 

Dolayısıyla yaz kuraklığının iklimsel açıdan etkisi, otlatmanın yanıcı sekonder 

kimyasallar oluşturma yönündeki baskısı ve insan faaliyetleri, Akdeniz havzasında 

yangının ekolojik bir etmen olmasına neden olmuş olup bu ekosistemlere yapılacak 

herhangi bir insan müdahalesinde yangın etmenini de göz önüne almak 

kaçınılmazdır. 
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